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Nyhetsbrev Djuröprojekten – maj-juni 2019
Nyhetsbrevet är framtaget för att under hela byggtiden hålla er uppdaterade och informerade om
vad som händer på respektive byggarbetsplats. Vi ska försöka att med så enkla byggtermer som
möjligt beskriva vad vi gör på arbetsplatsen. Vi hoppas att materialet ger er den information ni
efterfrågar, om inte är ni självklart välkomna att ta kontakt med oss.
Vi är oerhört tacksamma för ert engagemang och intresse för Djuröprojekten.

Produktion
Allmänt
Djuröhemmet
Den produktion som återstår är markarbeten och en del arbete i befintliga utrymmen i
Djuröhemmet. De befintliga delarna kommer att besiktas senast vecka 25.
Här nedan kommer en något förenklad beskrivning av vad som just nu händer med
produktionen av finplaneringen:
Entreprenören Veidekke har en underentreprenör som heter Active (markföretaget). Dessa har
försökt bryta det kontrakt som de har tillsammans gällande finplaneringen. En dag för cirka fem
veckor sedan lämnade de arbetsplatsen. Jurister ifrån båda parter har träffats och gjort upp planer på
hur vi ska gå vidare. I nuläget så har Active fått en tidsfrist att återuppta produktionen och
färdigställa den på en given tid.
Nu återstår det att se om produktionen kommer igång eller om Veidekke är tvungna att gå vidare
och bryta kontraktet ifrån sitt håll om Active inte håller sin del av avtalet.
Trygghetsboendet
De sista anmärkningarna ifrån besiktningen är nu åtgärdade. Det som återstår även här är
markarbeten, se ovan.
Våra arbetstider:
Måndag–fredag kl. 07:00–17:00. I de fall vi måste påskynda arbetet kan arbetstiden bli något längre
Dock senast till kl. 19:00. Även helgarbeten kan förekomma. Rast/uppehåll kl. 12:00–13:00.
För mer information
varmdo.se/djuroprojekten
John Roos, Projektledare, Fastighetsavdelningen
Patrik Häggstrand, Projektchef, Fastighetsavdelningen
varmdo.kommun@varmdo.se, 08-570 470 00
Varma hälsningar!
Värmdö kommun
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